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 (Bold B Nazanin 10)دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 )Regular) B Nazanin 14مهندسی مکانیک دانشکده
 
 
 

 تبديل انرژی – مکانیکمهندسی  کارشناسی ارشد رشته نامهپايان
 ............................آقایخانم /
 )Regular) B Nazanin 16تحت عنوان 

 
 

  )Bold) B Nazanin 14عنوان پایان نامه
 
 

 
تخصصی زير مورد بررسی و تصويب نهايی قرار  توسط کمیته                /   /              در تاريخ 

  )Regular) B Nazanin 12گرفت.

 نام و نام خانوادگیدکتر  نامهپايان استاد راهنمای -1

 نام و نام خانوادگیدکتر  نامهمشاور پايان استاد -2

 نام و نام خانوادگیدکتر  استاد داور -3

 نام و نام خانوادگیدکتر  استاد داور -4



 

 

 نام و نام خانوادگیدکتر  تحصیالت تکمیلی دانشکدهسرپرست 



 

 

(آوردن اين صفحه اختیاری است) صفحه تشکر و قدردانی



 

 

متعلق به  کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به اين پايان نامه
است. اين حقوق توسط دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان و پديدآورندگان 

اين دانشگاه، صنعتی اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری 
 گذاری و سهم بندی خواهد شد.ارزش

سازی دستاوردهای هر گونه بهره برداری از محتوا، نتايج يا اقدام برای تجاری
 .ستپذير ااين پايان نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان

16 Regular) B Nazanin( 
 



 

 

 (است اختیاریآوردن اين صفحه ) اثر صفحه تقديم
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکيده
کلمه کلیدی ارائه  8تا  4در اين قسمت کارهای انجام شده و نتايج بدست آمده در تحقیق بطور مختصر همراه با 

کلمه( بايستی روی يک  500-1000شود)حداکثر يک صفحه و بدون ذکر فرمول، شکل و مرجع(. متن چکیده )
برای  paragraph) در قسمت  cm 7/0و با فاصله خطوط حدود  11 B Nazanin( Regularمشابه )صفحه و با قلم 
Line spacing  مقدارsingle آرايی بايد به نحوی باشد که آخرين سطر متن درحاشیه را انتخاب کنید( باشد. صفحه

 پايین صفحه قرار گیرد.



 

 

  )Bold) 12 B Nazanin فهرست مطالب
 
 

 صفحه )Bold) 11 B Nazanin  عنوان
 هشت ................................................................................................................................................................ فهرست مطالب

 نه ...................................................................................................................................................................... هاشکلفهرست 
 نه .................................................................................................................................................................... هاولفهرست جد

 ده ......................................................................................................................................................... فهرست عالئم و نمادها

 Bold) 2(B Nazanin 1 ............................................................................................... 1مقدمهفصل اول: 
 1 ...................................................................................................................... (B Nazanin 12 Bold)پیشگفتار 1-1
 3 ................................................................................................................................. نامههای پايانمحتويات فصل 1-2
 4 ........................................................................................................................... های افزايش انتقال حرارتروش 1-3

 5 ................................................................................................................ (B Nazanin 11 Bold)های فعالروش 1-3-1
 7 .............................................................................................. فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... مقدمه 2-1
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. نانوسیال 2-2
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ خواص ترموفیزيکی نانوسیاالت 2-2

 8 .......................................................................................................................... فصل سوم: مدل سازی
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... مقدمه 3-1
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................تشريح مسئله 3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ هندسه مسئله 3-2-1
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... معادالت حاکم 3-3

 9 .......................................................................................................... فصل چهارم: ارائه و تحليل نتایج
 .Error! Bookmark not defined .............................................بررسی جريان سیال داخل لوله صاف 4-1
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... بررسی اثر عدد رينولدز 4-2
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... ی اثر سیال پايهبررس 4-3

 10 ................................................................................................... فصل پنجم: نتيجه گيری و پيشنهاد
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... نتیجه گیری 5-1

 11 .................................................................................................................................................................................... مراجع 



 

 

استاد نويسنده و به تشخیص  فهرستضرورت آوردن اين )  )Bold) B Nazanin 12 هاشکلفهرست 
 ست(ا راهنما

 
 صفحه عنوان
 6 .......................................................................................... [1] شدهشده يا اندودسطوح روکش -1- 1شکل 
 .Error! Bookmark not defined ...........................................................نمايی از لوله صاف -1- 3شکل 
 .Error! Bookmark not defined ........................ [3پارامترهای هندسه لوله سینوسی ] -2- 3شکل 
تغییرات محوری ضريب انتقال حرارت جابجايی و عدد ناسلت موضعی سیال آب با عدد  -1- 4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... رينولدز
-تغییرات محوری ضريب انتقال حرارت جابجايی وعدد ناسلت موضعی سیال پايه آب -2- 4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... اتیلن گلیکول با عدد رينولدز
 
 
 
 
 

 نه



 

 

استاد نويسنده و به تشخیص  فهرستضرورت آوردن اين ) )Bold) B Nazanin 12هاجدولفهرست 
 ست(ا راهنما
 صفحه عنوان

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ 3-2 معادله ضرائب -1- 2 جدول
 Error! Bookmark ...... [3] حاضر پژوهش در استفاده مورد ینوسیس یها لوله ابعاد -1- 3 جدول

not defined. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 ده



 

 

 )Bold) B Nazanin 12فهرست عالئم و نمادها
 عالئم یونانی  نمادهای التين 

pC ه، ظرفیت گرمايی ويژ   J kg. K⁄    ،ضريب پخش حرارت m2/s 

𝐷 قطر لوله ،m 𝛽 
کسری از حجم سیال که با ذره جابجا 

 شودمی

𝑑 قطرذره ،  nm 𝜇 ،ويسکوزيته دينامیکی Pa. s 

𝐿 ،طول لوله m   

M  زیرنویس  وزن مولکولی 

m   ،دبی جرمیkg s⁄ av متوسط 

𝑁  آووگادروعدد b بالک 

𝑁𝑢 عدد ناسلت   

𝑃 ،فشار Pa   

𝑃𝑒 عدد پکلت   
 
 



 

 

 اولفصل  -1
 )Bold) 31 B Nazaninمقدمه     ف

  )Bold) B Nazanin 12پيشگفتار 1-1
و با فاصله خطوط   13NazaninB( Regularبا قلم ) A4متن اصلی پايان نامه بايد روی کاغذ 

را .21 مقدار  Multipleاز قسمت  Line spacingبرای  paragraph) در قسمت   cm 9/0 حدود
فحات مطابق نمونه زير رعايت گردد. دقت شود که حاشیه تايپ شده و حواشی صانتخاب کنید( 

غیر از اولین پاراگراف به همچنین الزم است  صفحه اول هر فصل با صفحات بعدی متفاوت است.
 داشته باشد. indentمیلیمتر تورفتگی يا  5ها به اندازه مابقی پاراگرافاولین خط بعد از هر تیتر، 

 ندارند. indentتیترها تورفتگی يا 
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 ه باشد.فاصل cm 6در صفحه ابتدای هر فصل، بین باالی صفحه تا محل نوشتن عنوان فصل بايد 
شماره  6شود که عدد مشخص می 2-4-6يا  4-6های مختلف هر فصل با اعدادی نظیر قسمت

) درصورت تقسیم يک قسمت به عناوين  شماره قسمت است 2شماره بخش و عدد 4فصل، عدد
-4-6شکل هتوان زيربندی بعنوان مثال نمیهاستفاده نشود، ب فصل و بخش کوچکتر ديگر از شماره

 نوشت(. 2-3

 B(Boldهای مختلف فصول با )، بخش 13B Nazanin( Boldشماره و عنوان هر فصل با ) 

12  Nazanin و زير بخش( ها باBold )11B Nazanin توجه: شماره فصل با حروف  تايپ شود(
 نوشته شود(.

کار بردن اول شخص )من و ما(  نامه بايد از افعال مجهول استفاده کرد و بهدر نوشتن پايان
ها بايد بصورت کامل نوشته شود. اسامی افراد غیرايرانی در متن به نیست. همچنین فعل مناسب

های استفاده از کلمات و عبارت .نام انگلیسی آنها بصورت پاورقی بیايدتوان میفارسی نوشته شود و 
شود الزم است در اولین ار گرفته میکالتین در متن فارسی مجاز نیست. اگر حروف اختصاری به

 مرتبه عبارت کامل در پاورقی بیايد و جلوی آن داخل پرانتز حروف اختصاری نوشته شود.
های فارسی )مثل آزمايش و پیشنهاد( با نشان جمع عربی غلط است. بنابراين جمع بستن کلمه

ها استفاده کرد. در عربی ايشکلمه پیشنهادات يا آزمايشات غلط است و بايد از پیشنهادها يا آزم
ر و د "آثار"عبارتی جمع اثر در عربی های سه حرفی به صورت شکسته )مکسر( است. بهجمع کلمه

 "و"کار بردن اثرات و نظرات درست نیست. جمله نبايد با حروفی مثل است. پس، به "اثرها"فارسی 
پاراگراف يا بند حاوی يک موضوع هر از جمله های طوالنی استفاده نکنید. شروع شود.  "که"يا 

 های خیلی کوتاه پرهیز نمايید.های طوالنی يا پاراگرافاست. از نوشتن پاراگراف

شوند، بايد طوری قرار گیرند که متن باالی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می هايیجدول
ستای طولی کاغذ که در را هايیشکلنامه )رساله( واقع شود. همچنین آنها در سمت عطف پايان

 )رساله( قرار گیرد. نامهشوند، بايد طوری قرار گیرند که متن پايین آن درسمت لبه پايانتنظیم می

ترين فاصله ممکن بعد از محلی که ذکر شکل ها و جداول حتی المقدور داخل متن و در نزديک
 شده، آورده شوند.
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د )بخش بعدی را ببینید(، بین انتهای شونهايی که با عنوان جديد شروع میدر مورد پاراگراف
پاراگراف قبلی و عنوان بخش جديد بايد يک خط فاصله باشد. بین عنوان يک بخش و سطر اول 

 .[1]مربوط به آن نیازی به فاصله نیست 

 نامههای پایانمحتویات فصل 1-2
صورت مقدمه تواند بهنامه بايد از يک صفحه جديد شروع شود. فصل اول معموال میهر فصل پايان

نامه و نقش و اهمیت و ضرورت کار انجام شده و اهداف آن تبیین باشد. در اين فصل، موضوع پايان
آيد. در شود. مروری بر کارهای انجام شده توسط سايرمحققین در فصل اول يا فصل دوم میمی

 . البته درآورده شودترتیب زمانی های مختلف بههای پیشین، بهتر است مقالهبخش مرور پژوهش
طور مثال، موضوع خواص حرارتی و عی هم بايد انجام شود. بهکنار ترتیب زمانی، تفکیک موضو

از ذکر نام  شودمورد بررسی قرار گیرد. توصیه میتواند میصورت جداگانه خواص مکانیکی به
 ها پرهیز شود.ها بدون نقد آنها يا بدون ارائه تحلیلی از دستاوردها و نوآوریمقاله

ر طونامه وجود خواهد داشت. بههای مختلفی در پايانفصلبسته به موضوع تحقیق انجام شده، 
تواند در قالب يک فصل کامل بیايد. در فصل مربوط به کارهای مثال، مدلسازی انجام شده می

های استفاده شده و نامه )درصورت وجود(، بايستی به معرفی کامل مواد و دستگاهعملی پايان
ها اشاره شود. همچنین مواردی مانند کاری آزمونهای انجام شده و شرايط محیطی و آزمون

ا نامه، نتايج است. در اين فصل بهای مهم پايانتکرارپذيری نتايج هم بايد مدنظر باشد. يکی از فصل
طور کامل توضیح داده شود. همچنین نتايج ها بايد نتايج تحقیق بهاستفاده از نمودارها و جدول

ها اوتهای احتمالی تفنتايج تحقیقات گذشته مقايسه شود و علت بدست آمده در اين تحقیق بايد با
 توضیح داده شود.

ی شده بندصورت دستهبندی بايد بهگیری است. جمعبندی و نتیجهنامه، جمعآخرين فصل پايان
بندی بايد صورت جداگانه در يک پاراگراف مجزا بیايد. همچنین جمعبهارائه شود و هر نکته 

 نامه باشد.بدست آمده از تحقیق انجام شده در پايان براساس نتايج
گذاری شوند و در موقع اشاره به معادله، نامه بايد برحسب فصل شمارهها در متن پايانمعادله

رت صوصورت کامل بیايد. شماره معادله بايد شامل شماره فصل و شماره معادله بهبايد شماره آن به
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 ( معادله سوم از فصل دوم است.3-2طور مثال، منظور از ). بهشماره معادله( باشد-)شماره فصل
  بهتر است معادالت را در داخل جدول قرار دهید.

 شود:حرارت انتقال يافته بین يک ديواره و سیال توسط رابطه زير تعیین می

 
1-1 𝑄 = ℎ𝐴(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) 

 يا

1-2 𝑄 = (ℎ𝐴)𝑝(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) 

 
اگر بعد از فرمولها هنوز پاراگراف  دمای بالک سیال است. 𝑇𝑓 دمای ديواره و 𝑇𝑤 که در اين رابطه

 نیست. indentقبلی تمام نشده و يا توضیحات مربوط به فرمولها آورده شده، نیاز به تورفتگی يا 
 متن هم به صورت در وباشد  ايتالیکرود بايد کار مینمادهای التین که در روابط برای متغیرها به

کار رفته در رابطه نوشته شود. واحدها به صورت ايتالیک اندازه به همان وونت همان ف با و ايتالیک
 .شوندنوشته نمی

 های افزایش انتقال حرارت روش 3 -1
اگر قرار است برای يک موضوع به . [2] 2و همچنین وب [1] 1و همکاران کاکاشبندی مطابق دسته

[ بیايد 10-1شکل ]چند مرجع مختلف که مسلسل هستند )پشت سر هم هستند( ارجاع شود، به
مورد ارجاع  مدنظر است. اما اگر چند مرجع مختلف که مسلسل نیستند 10تا  1يعنی تمام مراجع 

آيند. [ می9و  4شکل ][ ذکر شوند. اگر فقط دو مرجع باشند به9و  5، 4، 2شکل ]قرار گیرند به
هنگام ارجاع دادن به يک مرجع در متن، استفاده از عناوينی مثل آقا و خانم و مهندس و دکتر و ... 

مل مقاله مشابه فرمت و همچنین اسم کوچک آنان مجاز نیست. البته در لیست مراجع، اطالعات کا
 شود.پايین ذکر می

 )Regular) B Nazanin 11نامهها برای نگارش پايانانواع فونت -1 -1جدول 
 نوع متن نوع قلم اندازه فاصله خطوط

                                                 
Kakac et al 1 

Webb 2 
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1.2 Lines 13 B Nazanin (Regular) نامهمتن پايان 

 13 B Nazanin (Bold) عنوان فصل 

 12 B Nazanin (Bold) تیترهای اصلی 

 11 B Nazanin (Bold) تیترهای فرعی 

 11 B Nazanin (Bold) عنوان چکیده فارسی 
single 11 B Nazanin (Regular) متن چکیده فارسی 

 11 B Nazanin (Regular) کلمات کلیدی فارسی 
 11 B Nazanin (Regular)  شکلعنوان جدول و 

 10 B Nazanin (Regular) پاورقی فارسی 

 10 Times New Roman (Regular) پاورقی انگلیسی 
 14 Times New Roman (Bold) عنوان چکیده انگلیسی 

single 12 Times New Roman (Regular) متن چکیده انگلیسی 
 12 Times New Roman (Regular) کلمات کلیدی انگلیسی 
 12 B Nazanin (Regular) فهرست منابع فارسی 
 12 Times New Roman (Regular) فهرست منابع انگلیسی 

 

 )Bold) 11 B Nazaninفعال هایروش 1-3-1
هايی که در متن استفاده زيربخش استفاده شود. الزم است شکل 3معموال رايج نیست که بیش از 

شود ازکیفیت مناسبی برخوردار باشند. همچنین همواره بايد قبل از آوردن شکل، در متن به آن می
 شود.شده ديده میشده يا اندودهای سطوح روکشنمونه 1-1شکل ارجاع شود. مثال در 

. همچنین کرداگر شکل يا جدول از مرجع ديگری آورده شده است بايد به آن مرجع استناد 
فونت و اندازه ها بايد دارای زيرنويس و شرح باشند. در ادامه يک جدول برای نشان دادن همه شکل

 است.نامه آمده های مختلف پايانمناسب برای بخش
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  )Reular) B Nazanin 11 [1] شدهشده يا اندودسطوح روکش -1-1شکل 



 

 

 مفصل دو -2
 ی بر کارهای انجام شدهرمروفصل دوم: 
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 فصل سوم -3
  سازیمدلفصل سوم: 
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 فصل چهارم -4
 ایجنت فصل چهارم:
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 فصل پنجم -5

 گيری و پيشنهادنتيجه فصل پنجم: 

 



 

 

 مراجع

[ مشخص شده و در انتهای پايان نامه  مراجع به ترتیب ظهور در متن با شماره در داخل کروشه ]
يات کتاب و گزارش، نام نشرشوند) به ايتالیک بودن عنوان به ترتیب شماره و به صورت زير بیان می

در عنوان شکل و يا عنوان جدول، ذکر مرجع   ادواری و مجموعه مقاالت کنفرانسها توجه نمايید(.
   باشد.هايی که کار ديگران است ضروری میها و جدولبرای شکل

  

 نحوه ارجاع به مقاالت مندرج در نشریات ادواری
نام نشريه ادواری، نام ناشر)در صورت  "عنوان مقاله "نام خانوادگی، حروف اول نام )های( مولف، 

 وجود(، شماره مجلد و شماره نشريه، صفحات از......تا .....، سال انتشار.

 نحوه ارجاع به کتب
نام خانوادگی، حرف اول نام مولف/ مترجم )ين(، نام کتاب، شماره ويرايش، ناشر و محل نشر، تاريخ 

 انتشار.

 امه هانحوه ارجاع به پایان ن
نام خانوادگی، حرف اول نام مولف )مولفین (، عنوان پايان نامه، دانشکده، دانشگاه، گزارش علمی، 

 سال.

 نحوه ارجاع به مجموعه مقاالت در کنفرانس ها
، نام کنفرانس، شماره مجله، صفحات از "عنوان مقاله "نام خانوادگی، حرف اول نام مولف )مولفین(،

 کنفرانس. .... تا....، محل، سالن
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